Kære medlem
Af formand Jørn Jeppesen
Velkommen til sæson 2016 – 2017 i
AaBC. Du kan se frem til en ny spændende sæson med klubturneringer og
mange spændende ekstra turneringer. 
God sæsonafslutning
Den forgangne sæson sluttede flot
for AaBC. Jes. S. Brabrand - Jørn Jeppesen vandt distriktsmesterskabet i Åben
Par, og Dirk Willecke – Udo Petersen
blev nr. 3.
Der ud over rykkede vores divisionshold, som består af de samme fire spillere,
for første gang op i den landsdækkende 2.
division. Det indebærer, at holdet i den
kommende sæson skal spille tre weekender i Århus og en i København.
TILLYKKE, og god vind i 2. division. 

over, at kommunen har givet tilladelse til
et diskotek, uden det ændrede noget.
Diskoteket holder åbent sent torsdag,
fredag og lørdag aften, så det er begrænset, hvor meget vi bliver direkte generet,
når vi spiller bridge.
Vi er mere bekymret for følgevirkningerne af diskoteket mht. svineri, støj
og trafikgener, men forhåbentlig bliver
vores bekymringer gjort til skamme.
BRIDGENS DAG, søndag den 28. august kl. 13 i AaBC.
Kender du nogen, som kunne tænke
sig at prøve bridge, så ta´ dem med denne
dag. Der bliver spillet drop in og introbridge.
Spilletidspunkter i ny sæson
Første spilletidspunkt er torsdag den
1. september kl. 19.00 og så fremdeles.
HUSK AT MØDE OP!
Spilletider 2016-2017:
Mandag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag

Åben par vinderne. Fra venstre: Nr. 2:
Jørgen Røhl – Jørgen A. Pabst, Vejle, nr.
1: Jes S. Brabrand - Jørn Jeppesen, og
nr. 3: Udo Petersen – Dirk Willecke.
Diskotek i underetagen
Vi har nu fået et diskotek som underbo, og det er vi i bestyrelsen ikke så
glade for. Vi har protesteret og klaget

Tid
13.00
19.00
9.00
13.00
19.00
13.00
19.00

Start
05.09
05.09
04.10
06.09
06.09
06.10
01.09

Leder
Rethe Dahlstrup
Ole Nielsen
Ole Nielsen
Niels Dahl
Jes S. Brabrand
Eva Johansen
Axel A. Petersen

Undervisning:
Tid
Onsdag kl. 19.00
Begyndere NS 1-2

Start
14.09

Leder
Jens C. Sindholt

Desuden spiller Dameklubben og Ældre Sagen onsdag eftermiddag samt
Glant onsdag aften.
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Ændringer i deltagerantal
Rethe og Tove har i sommer som
sædvanligt haft travlt med at registrere tilmeldinger, afløsere og få de enkelte spilleaftener til at passe.
I den kommende sæson er der en tilbagegang på tre borde om aftenen og en
fremgang på to borde om dagen.
Heldigvis har kursisterne fra sidste
sæson meldt sig til torsdag aften, så der
spilles på 10 borde i år.
Generelt skal der lyde en stor tak til
de hjælpsomme og fleksible medlemmer,
der har gjort det muligt at spille på et fornuftigt antal borde på alle vores spilletidspunkter.
Ledige pladser
Tirsdag formiddag mangler vi et par.
Det er en kort sæson fra oktober – marts.
Er det noget for dig, så kontakt Ole Nielsen eller Rethe Dahlstrup.
Medlemstal
Kan vi fastholde medlemstallet på
317 fra sidste sæson? Eller måske øge?
Det afhænger især af, hvor mange der
melder sig på vores begynderhold.
Velkomstfolder
AaBC har en velkomstfolder specielt
til nye medlemmer. Du finder folderen i
klubben eller på klubbens hjemmeside:
http://aabenraa.wp.bridge.dk/

Undervisning
I denne sæson tilbyder vi begynderundervisning onsdag aften. Foreløbig er
der 8 tilmeldte.
Kender du nogen, som kunne tænke
sig at lære at spille bridge, så gør dem opmærksom på denne mulighed. Tilmelding
til Ole Nielsen på tlf. 61 76 05 89.

Lynkursus 2016
I maj gennemførte vi for 14. gang vores årlige lynkursus i AaBC.
I år var der 24 tilmeldte til kurset, og
flere af deltagerne har nu meldt sig til
årets begynderkursus.

Sæsonprogram
Vores ”spilleledere” har lavet et varieret turneringsprogram til os. Du kan se
programmet på klubbens hjemmeside og
på opslagstavlerne i klubben.
Der er kun mindre ændringer i forhold til sidste år. Dog er torsdag aften tilrettet, så kursisterne føler sig vel modtaget. Fx spiller de i en ”lukket række” indtil efterårsferien.
Husk systemkort
Vi vil fra bestyrelsen gøre opmærksom på, at det er obligatorisk at lægge to
ens udfyldte systemkort på bordet, inden
spillet begynder. Det letter spillets gang
for alle inkl. turneringslederne.
Ekstra turneringer
Som sædvanlig vil vi i løbet af sæsonen gennemføre en række ekstra turneringer, som vi naturligvis gerne vil have jer
til at deltage i. SÅ HOLD JER IKKE TILBAGE. Alle kan være med, da vi oftest
spiller i seedede rækker.
Vi har allerede gennemført den første
ekstra turnering i år: Aabenraa Turnering.
Den 10.09 er der generalforsamling i
AaBC, og den 01.10 spiller vi venskabskamp mod Bridge am Gruen i Aabenraa.
Husk at melde dig til i klubben. Vi
håber på mange deltagere fra hver klub.

Venskabskamp mod Bridge
am Gruen i AaBC
Lørdag den 1. oktober kl. 13-18.
Pris: 75. inkl. kaffe/te og kage.
Pris aftensmad: 75 kr.
Tilmelding senest den 22. september.
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Distriktsturneringer
Husk at melde dig til indledende runder i dame par, mix par, senior par og
grøn mester. Det er adgangsbillet til DM
i Svendborg.
Parkering
Har du brug for en af vores parkeringspladser i gården, som er reserveret til
medlemmer med særlige parkeringsbehov, så henvend dig til en af lederne.
Frivilligt arbejde
Husk at udfylde en seddel med frivilligt arbejde eller skriv dig på listen på
opslagstavlen. Jo flere vi er om at dele
arbejdet, jo nemmere og sjovere er det.
Deltag – GRATIS – i distriktets holdturneringer og Vinoble Cup
AaBC er i denne sæson repræsenteret i
DBF’s 2. division for hold.
Vi håber, at klubben også bliver repræsenteret i distriktets holdturneringer.
Klubben betaler turneringsindskud i
kredsens og distriktets holdturneringer
samt det 1. indskud i DBF’s Landspokalturnering (Vinoble Cup).
Fortæring og transport må I selv klare.
Der kommer opslag i ”Distrikts Nyt” i
september, så husk at tilmelde jer. Udfyldte tilmeldingsblanketter kan afleveres
til kassereren.

Lavere deltagelse til Drop In
I år har vi som noget nyt spillet drop
in mandag aften og onsdag eftermiddag
fra primo maj til ultimo august. Der er
desværre ikke kommet flere onsdag eftermiddage end onsdag aftener sidste år, så
det samlede deltagerantal er faldet i forhold til sidste år. Vi må desværre igen
konstatere, at interessen for at spille drop
in er dalende.

DM i Svendborg
Dansk Bridgeforbunds Bridgefestival blev i år igen afholdt i Svendborg. Det var igen en succes med stigende deltagerantal i mange turneringer.
Dirk Willecke og Udo Petersen
opnåede en flot 23. plads i DM i åben
par. Jes S. Brabrand og Jørn Jeppesen
fik en 9. plads i B-finalen. 120 spillede med i åben par.
Anne Mette Hattens og Flemming Boesgaard deltog i DM for mix
par og blev nr. 39 i B-finalen.

God økonomi
Klubbens regnskab for sæsonen
2015-16 viser et resultat på 71 t. kr. mod
knap 94 t. i forrige sæson. Tilbagegangen
skyldes især, at vi i år har købt en ny kaffemaskine.
Resultatet er tilfredsstilende og afspejler de mange aktiviteter, vi har i klubben.
Overskuddet anvendes til at afdrage
på vores gæld til kreditforeningen, som
bliver indfriet pr. 30. september 2016.
Du kan høre mere om regnskab og
andre klubforhold på generalforsamlingen.

Generalforsamling
lørdag den 10. september kl. 10.30
med frokost og bridgeturnering.
Tilmeld dig til spisning i klubben.

Kontingent
Vores kontingent for den kommende
sæson stiger med 10 kr., da klubben skal
betale 20 kr. mere pr. medlem til Danmarks Bridgeforbund.
Kontingentet dækker abonnement på
Dansk Bridge, medlemskab af Aabenraa
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Bridge Center, Danmarks Bridgeforbund
og Distrikt Sydjylland.
Én lang sæson, 01.09.16 - 30.04.17,
koster 1000 kr.
Én kort sæson, 01.10.16 - 31.03.17,
koster 850 kr.

Aabenraa Turneringen
Den 21. august blev Aabenraa Turneringen endnu engang afviklet. I år var det
vores 25 års jubilæumsturnering. Der var
maksimal tilslutning med 128 deltagere til
turneringen. Tusind tak for den store opbakning.

Hvis du har en anden klub under Danmarks Bridgeforbund som din hovedklub,
får du en rabat på 220 kr.
Hvis du spiller flere gange om ugen,
så koster:
- en ekstra gang lang sæson 500 kr.
- en ekstra gang kort sæson 400 kr.
- Passivt medlemskab koster 400 kr.
Eksempel:
Du spiller mandag aften, tirsdag aften
og torsdag eftermiddag.
Afregningen for disse tre gange er:
En lang sæson
1.000 kr.
en ekstra lang
500 kr.
en ekstra kort
400 kr.
I alt
1.900 kr.

Flot ranke lavet af Jes
Turneringen forløb meget fint og
skæppede godt i klubkassen takket være
de frivillige hjælpere og vores sponsorer:
Sydbank og Sydinvest. Tusind tak til
alle. 

Lånebeviser
Har du erhvervet lånebeviser ved vores ny låneordning i april, må du
trække dit gavekort på 50 kr. fra pr.
bevis i dit samlede kontingent.
Er du i tvivl, så spørg vores kasserer,
Rethe Dahlstrup.
Det samlede beløb skal indbetales senest den 15. september 2016 på klubbens
bankkonto i Sydbank. Registreringsnummer 7910. Kontonummer: 1074551.
Der vil være mulighed for at betale
kontant til Rethe i uge 37 inden spillestart.
Begynder- og fortsætterundervisning koster 700 kr. efterår og forår i alt
1.400 kr. (Du får 150 kr. i rabat, hvis du
allerede har undervisningsbøgerne). Betaling senest 3. undervisningsaften.

De fire rækkevindere: Flemming Jørgensen, Vejle – John Møller Jepsen,
Esbjerg, Knud Erik Jensen – Ellen Ejlskov Jensen, Nr. Nebel, Annelise Dahl
– Karin Hansen, Aabenraa og Ann
Posselt – Ulla Villumsen, Aabenraa
Ellen Ejlskov Jensen og Knud Erik
Jensen vandt med den højeste score i
alle rækker Sydbank-vandrepokalen.

God fornøjelse med den nye
bridgesæson
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